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1,2  Rock al voltant del rellotge
Una, dues, tres en punt, quatre en punt, rock!

Cinc, sis, set en punt, vuit en punt, rock!

Nou, deu, onze en punt, dotze en punt, rock!

I aquesta nit, per tots, rellotge rock!

Posa el peu aquí i vine amb mi,

perquè a la una en punt t’has de divertir.

Ballant el rock, tots dos, aquesta nit,

rellotge rock, rock, rock fins al matí.

Ballant el rock del rellotge junts aquesta nit.

Una, dues, tres en punt, quatre en punt, rock!…

Ha sonat dos, tres i quatre cops

i ara els músics toquen molt més fort.

Ballant el rock, tots dos, aquesta nit,

rellotge rock, rock, rock fins al matí.

Ballant el rock del rellotge junts aquesta nit.

 1   Escolta i després canta el Rock al voltant del rellotge:

1. Compassos

M. C. Freedman & J. DeKnight
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1  •  Audició i aprenentatge de la cançó Rock al voltant del 
rellotge (àudio 1) o a partir del model del mestre o la 
mestra. 

	 •  Lectura recitada del text de la cançó tenint en comp-
te la regularitat i la precisió en la pulsació tot inter-
pretant el ritme amb swing.

	 •  Quan la interpretació de la cançó sigui segura, es pot 
cantar amb la base instrumental (àudio 2). També es 
pot utilitzar la base instrumental per dur a terme una 
lectura dels dos primers pentagrames de la partitura, 
on apareixen les notes de la tríada de do, tot cantant 
el nom de les notes i portant el compàs amb la mà.

Desenvolupament de les activitats

•  El compàs quaternari de 4/4.
•  Cançó a l’uníson: Rock al voltant  

del rellotge.    

Notes
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•  El compàs quaternari de 4/4.
•  Accentuació i batuda del compàs de 

4/4.
•  Acompanyaments rítmics amb 

percussió corporal.
•  Audició: El rellotge sincopat. 

CONTINGUTS 

2  •  Practicar la batuda del compàs al mateix temps que es diu: «avall, a dins, a fora, amunt; avall, a dins, 
a fora, amunt; un, dos, tres, quatre; un dos, tres, quatre; compàs de quatre…». 

	 •  Recordar les característiques del compàs: el numerador indica els temps de compàs i el denomi-
nador (la figura de negra) indica que cada pulsació o temps equival a una negra. 

3  •  Cantar la cançó Rock al voltant del rellotge, tot portant el compàs amb el gest de les dues mans, 
fent especial atenció a l’accentuació pròpia del compàs de 4/4. 

	 •  Observar l’obstinat rítmic a dues mans i picar-lo, primer tot dient: «juntes-dreta-esquerra-dreta». 
Quan la coordinació de les dues mans no representi cap dificultat, reproduir l’obstinat tot cantant 
la cançó. 

4  •  Fer la lectura dels ritmes picant de mans i amb l’ajuda de síl·labes rítmiques.

	 •  Dividir la classe en dos grups; un grup marca el compàs de 4/4 i l’altre interpreta els ritmes amb 
percussió corporal tot seguint les indicacions (genolls, mans, pit i petar els dits).

•  Escoltem: El rellotge sincopat, de Leroy Anderson (vegeu-ne les explicacions en l’apartat correspo-
nent d’aquesta guia d’aula).

Desenvolupament de les activitats
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 3   Canta el Rock al voltant del rellotge dues vegades:

 portant el compàs de  
4

 picant sobre les cuixes l’obstinat

 4   Ritmes a compàs de  
4

. Feu dos grups; l’un porta el compàs i l’altre interpreta 

aquests ritmes amb les parts del cos indicades:

Primera vegada

Segona vegada

 2   Practica el compàs de 
4

 a dues mans tot dient: «avall, a dins, a fora, amunt; un, 

dos, tres, quatre; compàs de quatre».

4

AVALL       A  DINS            A  FORA            AMUNT      UN            DOS             TRES        QUATRE

RECORDA!

fort

1
>

feble

2
semifort

3
>

feble

4

2 3

1

4

El compàs quaternari està format per quatre temps:

El rellotge sincopat (pàg. 75)

genolls mans mans    pit mans    pitgenolls mans dits ditspit        pit mans

4 4

pit      mans pit      mans dits genolls

4

Notes
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•  Les figures rítmiques en compàs  
de 4/4.

•  La rodona.
•  Equivalències entre figures rítmiques.   

•  Cant i solfeig: Cànon de l’enfadós.
•  Identificació d’elements musicals a  

la partitura.

CONTINGUTS 

•  Estudi de la formació del compàs 4/4: la seva unitat de temps (la negra), la unitat de compàs (la rodo-
na) i l’equivalència entre les cinc figures conegudes. 

5  •  Lectura rítmica amb l’ajuda de seqüències sil·làbiques del Cànon de l’enfadós. Cal posar atenció en 
la durada dels valors llargs, les rodones, fent-les durar els quatre temps sencers i mirant de no es-
curçar-les. 

	 •  Lectura recitada del nom de les notes amb el seu ritme.

	 •  Cantar la cançó, primer a l’uníson i després fent el cànon a dues entrades.

6  •  Observar atentament la partitura de l’activitat anterior i completar el text.

Desenvolupament de les activitats
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 6   Completa:

•  El Cànon de  està escrit en compàs  .

•  La  omple tot el compàs. Té quatre  .   

•  En cada compàs hi ha  negres.

•  El cànon és a  entrades.

Figures rítmiques en compàs de 

 5   Canta i després solfeja la melodia del 

Cànon de l’enfadós.

4

En el compàs quaternari de      hi caben:

1 rodona omple tot el compàs

2 blanques    

 cada negra omple

4 negres un temps del compàs  

 

8 corxeres

16 semicorxeres

4

UNA  FIGURA  NOVA!  

LA  RODONA.

Cànon popular anglès
  Adapt.: R. M. Montserrat i R. Giménez

Àgil

l’enfadós quaternari de 
pulsacionsrodona

quatre
dues

4

Activitat per fer dictats  
rítmics amb les figures  
rítmiques treballades.

www
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•  L’escala de do major.
• Els compassos simples: 2/4, 3/4 i 4/4.
• Intensitat: indicadors i reguladors.
• Lectures rítmiques i melòdiques.

CONTINGUTS 

•  Recordar les característiques dels elements del llenguatge musical treballats en cursos anteriors: els 
indicadors d’intensitat, els temps dels diferents compassos simples i l’ordre, el nom i la col·locació de 
les notes de l’escala de do major.

7  •  Fer que els alumnes i les alumnes marquin la pulsació amb el llapis sobre la taula (o bé picant de 
dits) i recitin el ritme, amb l’ajuda d’una seqüència sil·làbica.

	 •  Demanar a alguns infants que portin el compàs i recitin la seqüència sil·làbica, mentre la resta de 
companys i companyes van marcant la pulsació o bé porten també el compàs. 

8  •  Activitat útil per treballar els indicadors d’intensitat, la pràctica de figures rítmiques i la lectura 
entonada dels cinc primers graus de l’escala per graus conjunts. 

	 •  Observar la disposició dels elements musicals col·locats en dos pentagrames diferents: un per a la 
melodia i l’altre per al ritme. Fer adonar als infants que mentre es pica el ritme, no es canta i a la 
inversa. 

	 •  Recitar el ritme tot dient una seqüència sil·làbica (tiritiri, xocolata, titi, coca, lalalalà…) i dient el nom 
de les notes amb el seu ritme. 

	 •  Observar la col·locació del silenci de rodona dins del pentagrama (a sota de la quarta línia). 

	 •  Picar i recitar el ritme, respectant els indicadors d’intensitat i entonar la melodia. 

Desenvolupament de les activitats
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L’escala de do major i els compassos

Els indicadors d’intensitat:

     p                    f crescendo (cres.) diminuendo (dim.)

Els compassos els anomenem segons el nombre de negres que contenen:

 binari ternari quaternari

L’escala de do major:

3

1 2

3

1 2 3

2 3

1

4
4

1 2 3 4

2

1

2

1 2

ascendent   descendent   

 8   Pica i canta:

A
2

1

Quan  l’oc     -     tu  -  bre va a      la              fi, els o-cells d’hi-vern   ja són     a     -    quí.

2

 7   Recita i pica la pulsació amb el llapis sobre la taula:

B
3

3

1 2

Fes com la per plo coma- --diu: riu.raviattanque

SILENCI  DE  RODONA

Notes



19UNITAT 1

•  Lectura i solfeig de melodies basades 
en l’escala de do major.

•  Els compassos de 2/4, 3/4 i 4/4.
•  Discriminació auditiva del compàs a 

través de les audicions proposades.

CONTINGUTS 

9  •  Les lectures proposades en aquesta pàgina tenen com a finalitat repassar els conceptes melòdics 
(l’escala de do major), de dinàmica i rítmics (mètrica, compàs, figures rítmiques…). Les partitures 
es poden solfejar directament, o bé es poden preparar primer de manera col·lectiva. 

	 •  Procés per al solfeig: 
1. Observar i analitzar a la partitura els elements melòdics, rítmics i expressius. 
2. Picar el ritme tot llegint-lo i interpretant els indicadors de dinàmica. 
3. Lectura recitada del nom de les notes amb el seu ritme. 
4.  Afinar les notes tot dient-ne el nom. Si es creu necessari, els infants es poden ajudar del gest 

de la mà marcant les diferents altures. 
5.  Conjunció de l’afinació amb el ritme ja treballat, sempre respectant les frases i els motius de 

la melodia. 
6. Lectura entonada portant el compàs. 

	 •  Cal no oblidar mai que el fi últim no és pas la lectura en si, sinó adquirir un bon ritme i afinació, així 
com acostar-se als elements musicals apresos i comprendre’ls. 

•  Escoltem: Audició de diverses obres: per escoltar, practicar, experimentar i deduir els compassos 
simples de 2/4, 3/4 i 4/4 (vegeu-ne les explicacions en l’apartat corresponent d’aquesta guia d’aula).

Desenvolupament de les activitats
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 9   Afegeix en els pentagrames les línies de compàs que hi falten i després solfeja te-

nint en compte els indicadors d’intensitat:

Portar el compàs i endevinar-lo (pàg. 77)

compàs blanca silenci

compàs blanca amb punt silenci
b)  En compàs 

ternari: 

3

1 2

2

1

a)  En compàs 
binari: 

c)  En compàs 
quaternari: 

compàs rodona silenci

2 3

1

4

Notes
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•  Progressions melòdiques dins de 
l’escala de do major.

•  Lectura i escriptura de notes al 
pentagrama.

•  Repàs dels elements que conformen  
la partitura.

CONTINGUTS 

10  •  Lectura recitada amb nom de notes i marcant el compàs binari de 2/4.

	 •  Lectura afinada en pentagrama de les progressions basades en l’escala de do major en moviment 
ascendent.

11  •  Observar la partitura que mostra una altra progressió basada en l’escala de do major i completar 
amb les inicials de les notes que falten.

	 •  Interpretar la lectura afinada de la progressió tot portant el compàs i respectant els calderons de 
les notes finals de cada pentagrama.

	 •  Analitzar la partitura de la progressió per tal de localitzar i identificar els elements demanats: el 
compàs, la direcció del moviment i el calderó. 

	 •  Explicar breument per escrit la funció del calderó i definir què és una progressió melòdica.

Desenvolupament de les activitats

Karaoke de la 

cançó Ipharadisi.
www
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Progressions

 10   Canta l’escala de do ascendent fent progressions:

• En quin compàs està escrita aquesta progressió?  .

•  Quants compassos té la part de la progressió ascendent?  . I la descendent? 

 .

•  Com es diu el signe del final de cada pentagrama?  . Quina funció té?

 .

•  Defineix què és una progressió:  .

 11   Completa les notes que falten en aquesta progressió i després canta-la:

A

B

En compàs binari de
Sis

Sis
Calderó

Allargar el valor de la durada de la nota al gust de l’intèrpret
Resposta oberta.

2


